
Exp. núm. 2021/1307
Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del 
tribunal qualificador i convocatòria de les proves del procediment selectiu per a 
la constitució d’una borsa de tècnic/a de medi ambient com a personal 
funcionari interí, de l’Ajuntament d’Artà

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021, es varen 
aprovar la convocatòria i les bases del procediment selectiu per constituir una borsa de 
tècnic/a de medi ambient de com a personal funcionari interí, la qual fou publicada en 
el BOIB núm. 47, de 8 d'abril de 2021.

La Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2021, va aprovar la correcció d’una errada 
material detectada a l’apartat 6.2.1.a) Experiència laboral de les bases de la 
convocatòria, la qual es va publicar en el BOIB núm. 52, de 20 d’abril de 2021.

Dins el termini estipulat per a tal fi, es van presentar sengles recursos de reposició, 
interposats pel Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas i pel Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, contra les bases de la convocatòria, els 
quals foren estimats i determinaren la modificació de les bases, segons l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2021, el qual  fou publicat al BOIB núm. 
78, de 12 de juny de 2021.

El 18 de juny de 2021 va finalitzar el nou termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en el procés selectiu, segons l’establert a la modificació de les bases 
publicades al BOIB de 12 de juny de 2021, motiu  pel qual i, d'acord amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria,
 
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria 
de règim local, dict la següent

Resolució

PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al 
procediment selectiu, que és la següent:

a) Persones aspirants admeses:

DNI

43197474R

43159769Q

47957217D

43176040A

43162728P

43192848K

43047141L



43099955W

43232301Y

43158916Z

44415759E

76046735H Pendent de la prova de català.

74655762Q

78211778W

43221991T

41583549D

43219024T

43170526D

43099706Y

41540838D

43470913Q

43202144W

43175439T

46977124S Pendent de la prova de català.

78217271K

43197609K

43172182D

43180985A

41574226R

43003331R

43172682A

41537123C

43172684M

41539265T

41586618L Pendent de la prova de català.

45186185V

43132454W

43231169R

41516561C



41619568X Pendent de la prova de català.

43130867W

41572373B

43198523S

43133685Z

43131116K

41538725N

43192859D

46970659J

43195327Q

18226625E

41571172Y

Y4294063T Pendent de la prova de català.

40559155N

43207885Q

43194020C

Les persones aspirants que tenen l'anotació "Pendent de la prova de català" no han 
acreditat els coneixements de llengua catalana exigits a les bases, per la qual cosa la 
seva permanència al llistat està condicionada al resultat de la prova de nivell C1.

b) Persones aspirants excloses: 

DNI CAUSA D’EXCLUSIÓ

78210502Z No presenta la titulació universitària exigida a les bases. No 
acredita el nivell de català C1. 

43079032D No presenta la titulació universitària exigida a les bases. No 
acredita el nivell de català C1.

43097191K No presenta la titulació universitària exigida a les bases.

SEGON. Convocar les persones aspirants que no han acreditat el requisit de 
coneixements de nivell C1 de català a la realització de la prova específica prèvia que 
tendrà lloc el proper dia 20 de juliol, a les 9 hores, a la sala de Plens de l'Ajuntament 
d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1).

TERCER. Convocar les persones aspirants que hagin acreditat els coneixements de 
llengua catalana de nivell C1 i, si s'escau, que hagin superat la prova de l'apartat 



anterior, a la primera prova de la fase d'oposició que tendrà lloc el 3 de setembre, a les 
9,30 hores, a l’escola pública CEIP Na Caragol d'Artà (carrer Pere Amorós, núm. 2). 

Convocar també a la segona prova de la fase d’oposició, un supòsit pràctic, que tendrà 
lloc a les 12 hores del mateix dia, 3 de setembre, al mateix lloc.

QUART.  Informar les persones aspirants que, si necessiten qualque tipus d’adaptació 
especial, ho han de comunicar abans de dia 15 de juliol mitjançant un correu electrònic 
a l’adreça rrrhh@arta.cat, adjuntant la documentació acreditativa d’aquest fet.

Per donar compliment a les mesures sanitàries de prevenció relatives a la COVID, 
totes les persones han d’acudir a les proves amb mascareta.

CINQUÈ. Designar com a membres del tribunal qualificador les persones següents:

Presidenta titular: Margalida Servera Pascual, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament 
de Capdepera.
President suplent: Bartomeu Tous Tous, cap de Gestió Interna de l’Ajuntament d’Artà. 
Vocal  titular: Sergio Martino Bennàsar, tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i 
Territori.
Vocal suplent: Iván Alejandro Ramos Torrens, tècnic de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori. 
Secretària titular: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de l'Ajuntament d'Artà.
Secretària suplent: Magdalena Colom Amengual, tècnica de l'Ajuntament d'Artà.

Les persones aspirants poden recusar els membres del tribunal qualificador quan 
concorrin les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic.

SISÈ. Concedir un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la 
publicació d'aquesta Resolució en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de 
l'Ajuntament d'Artà, per esmenar o presentar les reclamacions que s'estimin pertinents.

SETÈ. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la 
pàgina web municipal.


